
SÅLD

REF. GAV28771

1 045 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Pineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Sovrum  

3
Badrum  

246m²
Planlösning  

431m²
Totalyta

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär nybyggd villa med trädgård och pool i
Castelldefels.

Denna magnifika villa ligger på en 431 m² tomt i Gran Via del Mar - Zona Universitaria,
Castelldefels, i ett lugnt område nära alla tjänster och bekvämligheter. Det är ett hus
på 246 m² på två våningar, med mycket öppna och ljusa utrymmen.

Vi når huset genom en veranda. På bottenvåningen hittar vi det rymliga och ljusa
vardagsrummet och ett rymligt kök i amerikansk stil utrustat med de bästa
materialen av märket Santos. På samma våning hittar vi också ett enkelrum med ett
komplett badrum. Från bottenvåningen har vi direkt tillgång till den magnifika
trädgården med en privat pool.

Vi klättrar upp på de majestätiska trapporna som leder oss till första våningen, med
mycket stora, ljusa och öppna ytor som leder till fyra dubbelrum och ett komplett
badrum. Det stora sovrummet har ett omklädningsrum och ett eget badrum, samt
direkt tillgång till en terrass med underbar utsikt.

Fastigheten erbjuder också förråd, privat garage och säkerhetssystem.

Detta underbara nya hem är utrustat med parkettgolv, vitlackerad snickeri,
aluminiums snickeri, luftkonditionering och gasuppvärmning, samt avancerade ytor.

lucasfox.se/go/gav28771

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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